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Kære nye forældre - velkommen til 
Tune Håndbold.

Vi ønsker med denne folder at 
fortælle lidt om, hvad vi er for en 
klub, hvad vi kan tilbyde jer og jeres 
barn og hvad vi forventer af jer som 
forældre.

Tune IF Håndbold er en klub med 
plads til alle, men der er også fokus 
på den enkelte spiller og personlige 
udviklingspotentiale. Vi er en klub 
med en stærk klub-ånd, der dyrker 
fællesskabet, både på de enkelte 
hold men i høj grad også på tværs af 
årgangene. I Tune IF Håndbold vil vi 
gerne have et godt miljø, så alle er 
glade for at komme i klubben – både 
spillere, forældre og trænere. Det 
kan vi alle hjælpe hinanden med og 
bidrage til.

Tune IF Håndbold består af en ung-
domsafdeling og en seniorafdeling 
og dertil kommer vore trænere / 
ledere samt vore passive medlem-
mer. Hvilke hold vi tilbyder i sæsonen 
fremgår af vores hjemmeside.

Organisatorisk er vi bygget op med 
træner(e) og en holdleder på de 
enkelte hold, en ungdomsformand, 
seniorformand og en bestyrelse. 
Derudover er der en række udvalg 
under bestyrelsen. Aktuelt har vi 
et ungdomsudvalg, seniorudvalg, 
sponsorudvalg, Hedebo-udvalg samt 
et Roskilde Festivaludvalg.

Ungdomsudvalget står for plan-
lægning og afholdelse af forskellige 
arrangementer hen over hånd-
boldsæsonen. Der afholdes blandt 
andet klubdage, hvor alle vore 
ungdomshold spiller hjemme den 
samme dag. Der vil på dagen være 
indløb, speaker, kåring af kampens 
spiller og frugt til samtlige hold. Der 
afholdes desuden juleafslutning og 
sæsonafslutning med sjov håndbold 
og fællesspisning på tværs af ung-
domsholdene. Til sæsonafslutningen 
kårer og hylder vi også hvert år også 
Årets Fighter, Årets Kammerat og 
Årets Spiller.

Hvert år til påske arrangeres en 
påsketur for alle ungdomsholdene. 
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De mindste årgange tager oftest til 
Haribo Cup, der er et endagsstævne 
og de resterende ungdomshold tag-
er så vidt muligt samlet af sted.

Hedeboudvalget står for organiser-
ing af vores årlige Hedeboturnering 
for årgangene U10-U14 og stævnet 
afholdes den 3. weekend i septem-
ber. Det er en stor turnering, ca. 50 
hold, der tæller 500 glade håndbol-
dunger, som spiller håndbold hele 
weekenden i de tre Tune Haller og 
overnatter på Tune Skole, Højen. 
Tune’s egne ungdomshold deltager 
naturligvis også og overnatter på 
Tune Skole, Lunden. 

At afholde et sådan stævne kræver 
en KÆMPE indsats fra Hedeboudval-
get, men vi har i den grad også brug 
for masser af hjælp fra jer forældre. 
Vi skal bruge hjælp til madlavning, 
dommerbords- og nattevagter m.m. 
Det er en herlig weekend i hånd-

boldens tegn og tilbagemeldingerne 
fra de frivillige hjælpere er altid 
positive. Vi hygger os, samtidig 
med at vi gør det muligt for klub-
ben at tjene penge, så klubben kan 
yde økonomisk støtte til ungdom-
mens påskestævne. Et stævne, som 
spillerne ser frem til hvert år og hvor 
fællesskabet og klubånden dyrkes og 
styrkes på tværs af holdene.

Festivaludvalget har de sidste 
mange år stået for madboden 
Tokyo Street på Roskilde Festivalen. 
Udvalget står for organiseringen af 
alle opgaverne, der indebærer alt 
fra madindkøb, madlavning, salg, 
opsætning og nedtagning af boden. 
Der er brug for ca. 70 frivillige.

Håndboldafdelingens økonomi er 
baseret på spillerkontingenter og 
sponsorindtægter, og suppleres 
desuden med indtægter fra festiva-



len og Hedeboturneringen, så det 
er meget vigtigt, at I som forældre 
prioriterer at give et nap med, hvor I 
kan. Vi har derfor også brug for dig.

I forhold til den daglige gang i Tune 
Håndbold, så kører træningen lidt 
forskelligt på de forskellige årgange. 
I er altid velkomne til at komme 
op og se, hvad vi laver. I kan altid 
henvende jer for en snak, enten med 
træneren, holdlederen eller vor ung-
domsformand.

Der laves som oftest kørsels- og 
frugtlister på holdene, ligesom vask 
af spillertøj går på skift. Bemanding 
af dommerbord under kampene 
står klubben selv for, og kampene 
fordeles på alle hold. I vil derfor 
kunne forvente at blive spurgt om 
en sådan ”vagt”. Man sidder altid to 
ved dommerbordet pr. kamp, og vi 
organiserer det altid sådan, at en ny 

uøvet sidder sammen med en garvet, 
der har prøvet det før.

I Tune Håndbold gør vi meget for at 
holde en god tone blandt spillerne, 
og skulle der opstå gnidninger på 
holdet, er det noget, vi tager seriøst 
og hjælper med at løse. Vi forventer 
også fra jer forældre, at I holder den 
gode tone og støtter holdet positivt 
til træning og kamp og støtter dit 
barns træner også når du ikke er 
enig.

Sponsorudvalget gør en stor indsats 
for at skaffe sponsorer til Tune Hånd-
bold. Støt sponsorerne – de støtter 
os! Tune Håndbolds sponsorer finder 
du på tavlen, der hænger ved ind-
gangen til Hal 1.

Bedste hilsner
Trænere, ledere og bestyrelsen i 
Tune IF Håndbold.

Informationer om indmeldelse, kontingent, bestyrelse, udvalg, sponsorer, træningstider 
og trænere finder du på www.tune-if.dk – se under Afdelinger - Håndbold.

Information om kampe finder du på app’en Håndbold – DHF.


